
WILBERT STRAUB WINT MET DE JAARLING 21-4008679 DE MARCHE-VLUCHT  

Een nieuwe naam aan het firmament, Marche-en-Famenne, een plaats in België in de 

provincie Luxemburg, ongeveer 195 km van Didam vandaan. De geschiedenis vermeldt een 

bijzonder verhaal. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog tijdens de Slag om Frankrijk is er net buiten 

Marche-en-Famenne in het dorpje Marloie een Duitse trein ter ontploffing gebracht. Deze 

trein bevatte in totaal ongeveer 450 kilogram TNT. Deze trein stond te wachten op het station 

om naar Marche te rijden. Terwijl hij er stond hebben verschillende geallieerden vliegtuigen 

de trein gebombardeerd. Er is in Marche-en-Famenne een Maria-kapel te vinden die opgericht 

is ter ere van dit bombardement. 

Het is 25 juni 2022 als om 07.15 uur 10.000 duiven de vrijheid gegeven worden waaronder 

227 duiven van de Vredesbode uit Didam.  De wind was matig uit zuidelijk richting en 

menigeen heeft gedacht dat de duiven er meer dan twee uur over zouden doen. Wilbert stond 

al op tijd buiten want je kunt nooit weten. Het systeem stond aan, de kleppen waren open, de 

duiven konden komen. Toch werd hij en menig andere duivenliefhebber verrast door een 

vroege aankomst. De 21-4008679 landt om 09.01,49 en haalt 1821m/min, omgerekend is dat 

109 km per uur. Net van de schrik bekomen landt de tweede duif bij Wilbert, die ook nog 

binnen de top tien in de vereniging zal staan. De lichtkras doffer -679 is een nakomeling van 

Early Bird van Wim van Houten uit Schijndel en zijn 1e duif op de NPO vlucht La 

Souterraine. Doordat Wilbert een bon kocht bij v. Houten kreeg hij een duif cadeau . Zijn 

tweede duif de -508 komt ook uit de Early 

Bird en de Caroline van Wilbert zelf. 

Beide jaarlingen zijn voornamelijk 

opgeleerd op de natoer, omdat de jonge 

duiven bij twee jonge duivenvluchten te 

laat thuis kwamen. Het voer koopt hij bij 

Strijbosch in Didam o.a. Gerry Plus voor 

het begin van de week en de Variamax 

van Mariman en de weduwnaars Plus van 

Versela Laga voor de rest van de week. 

Als bijproducten wordt Belgamix van De 

Weerd gebruikt om de duiven bij de 

geringste besmetting weer op de rit te 

krijgen. Pratend met Wilbert en Stella 

ontdek ik dat beiden mensen het fijn 

vinden dat je langs komt voor een 

reportage, de foto is het directe bewijs.  

 

Van harte gefeliciteerd met deze 

overwinning Wilbert en ik denk dat dit 

niet de laatste keer is dat ik langs mag 

komen.  


